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Memleketimizdeki su te· 
sislerini gösteren maket

leri incelediler 
Ankara 15 ( R. G.) - Camhorrelılmiz 

Milli Şef loönü bnrün Nafia VekiUiii sular 

dairl!sine giderek, uıemleketimizdeki su teıiı. 

lerini röstermek üzere hazırlanan maketleri 

incelemişler, reç vakte kadar orada kalmışlar 
dır. Bu. Milli Şefimizin d&miryolondan ıonra 

memleketin ıu davasına gföterdlii yakın İlfİ· 

nin bir belirtisi olmuıtor. 

Alman tankla 

rı ganan bir 

Rus kögüne 

ıirigor 

Stalingrat 
Sokaklarında kanlı 

Muharebele 
Alman mahfillerinin kanaatine .. 

gore, 
Stalingrat muharebesi sona ermek .. 

u z e • 
1 r r e d 

Bertin 15 (•.a) - Almaa teb 
liii: Novuroıiık fİmal doptaoda 
kale tar:ııada yapılmıı f abrllı:alann 
bal11oduiu bir çevre, dilımanın 
inatçı maltavoınetine reimeo zap• 
tedllmiıtir. 

Torek umarı üzerinde kuv .. t 
il düıman karşı bacamları akim 

kalmııtır. Hava kuv.,etlerioin b .. 
may•ıiode Staliorrad' maıalf •ra• 
oe biieıamlardı balonan Alman lu• 
taları yeoıden ar• " de etınitti·. 
Ceryao eden mobuebeler ıe 20 
tane tahrip edilmıştir. 

lbtiyatlarıa mavatalatiyle dllf
man hava meydanları teaııleri l'e 

Pamuk fiyatının artacağı umuluyor 
ce ve l'Üodib bombalaomlfbr. 
Vol,ra Qıerinde bir romorköt boa 
ba iubatlerıyle batırılmııt .r. 

Rjevi ıı ıimaliııdo dllımao kaw• 
vetli bir topça yardımiyle hile•• 
larıoı tekrarlamııtır. Dllımaa bet 
yerde kaalı kayıplarla plilkirtil• Ankaraya ı 

giden heyet 
Bugün Başvekil 
tarafından kabul 

edilecek 
Adana çiftçilerinin maralı· 
lıaıları diin Ziraat Vekilile 

ıöriiıtüler ----.. Ankara 15 (HoHsi muhabi
riaıi:ıden) - Adaoa ve bavalisi 
pamuk tacirlerioden mürekkep 
bir heyet Ticaret V ekilile te
lllaılarda bulunmak üıere 41ehri· 
11aiıe relmittir. Heyet barün 
Parti Genel aekret.rliilne l'it
llllt, Ziraat V eıı..iH tarafından ka· 
bul olunmuıtur. 

Pamulc maliyet fiyatlarının 
fazla oldoin ileri ıürülerek bu· 
fllnlc.ü pamak fiyatlarının bir 
llaikdar daha arttmlmaaı hakkın· 
~. müzakereler yapılmaktadır. 

Müzakereler müıbet bir ıe· 
kilde neticelendlii takdirde pa· 
Qıııı\t flyatlarınan 10 -15 kuraı 
ltadar daha artma11 umulmak· 
t.dır. 

Bundan bir mllddet evvel 
lı1111r ve Aydın pamuk tecirleri 
de Ankaraya relmif ve aynı 
'•11aenoide bulunmuıtur. Heyetin 
)arın Baıvekil ve Maliye VekllJ 
t.rafından kabul edilmeai mub 
'-11aeldir. 

Makedonya da 
ayaklanmalar 

So Ankara 15 (Radyo l'azeteıi)
~'~•dan _ Stokhulme verilen bir 
~:-• rore, Makedonyada yeryer 
, lı ayaklanmalar olmaktadır. Bu 
h~L biij .. n111alara Ra1 yaplll otomo· 
>•r~' de kar11mııtır. HükOmel baıı 

•rde örfi idare ilin etmlıtir. 

Pran•• lfllsa 
•Urüklenlyorl 

'İr 11\n~~ra 15 (Radyo !ueteal)
~ "l•hz razateıioe rore. Praa. 
'-rif ••ridat 80 milyon f rıı ok, me
-._11 la. 300 milyon franktır. Ba 
.._~ 1111"1•azeneılalik bir kaç sene 
'dt devaa ederH Fr•n•a lflb 

C.lttir. ' 
~ a. 
~")IUt b rar.eteye l'Öre, F ranıayı 
~k lr eoflbyoodan kurtaracak 
'~ol, Al.aa lfSallala kalk· 

Bakır 
istihsali 
çok arttı 

Linyit istihsali de 
artmakta devam 

ediyor 
Ankara 15 ( H111aıi ) - Ti· 

caret Vekiletinden aldıiım malQ. 
mata ıöre, Linyit lıtibıali arttı 

tempoıuno muhafaza ederek re· 
çen senenin aynı aylarına onaran 
2 miıli kadar bir seviyeyi bulmu1· 
tur. Bu ay .urfaoda bakır iıtibaali 

940 tona çıkmak ıuretile ehemmi· 
yetli bir artıı ıöıtermiıtir. Bana 
makabil iplik ve kliıt S"ibl muh
telif iıt\bul ıabeleriode kayda de
rer ehemmiyetli bir deiiıiklik ol· 
mamııtır. 

Ticaret 
Vekili 

Konyada halk ve 
esnafla temas etti 

Konya 11 ( a.a ) - •Kayseri• 
den hareket eden bqveklli Dok• 
tor Bebcet Uı:, Ereili, Karaman 
iıtasyonlarıoda kaymakam ve be· 
lediye reiılerlyle milıtahıil ve top. 
rak mabıalleri ofiıl memarlariyle 
l'Örüforek din Konyaya relD1iştır. 
Konyada vekil halk ve eınafla te· 
maı etmif, Toprak Mahıolleri Q. 
fisioin Si!oıann, anbarını ve deiir· 
menlerini rörmüı, parti ıalonanda 
tüccar ve eıııafıa konuşmoıtar. 
Vekil, ba tabdb Afyona hareket 
edecektir. 

Vilkl lranda 
Ankara 15 (Radyo l'Ueteti)

Amerıka Cambarrei11ain tahıl mü. 
me1ııli Vil&ı.i lraaa varmıttır. 

Vilki lrakta iken lnriliz hari· 
c:iye nazırı Edenden bir meıai al· 
aılf, Ortaıarıı.taki muvaffakıy•tle· 
riodeo dolayı katlanmıttır. 

Harrlman V •tlngtonden 
Londr•J• döndU 

Londra 15 (a a) - Razveltin 
lnıllterede tabai müme11ili Harri· 
mao, Amerikadao Loadraya dÖo· 
mllttllr. Harrimao, Çörçılıe birli...te 
Moııı.ovaya yaptıiı aeyabate dair 
raporana Razvelte vermek Oaere 
bir mllddet evvel Vaıinrtoaa 1'it
aı1tt1. 

f 

i 

Afgan Mecll• rel•I mem
l•k•tlmlz• ı•Hror 
Ankara 1~ ( Haııui ) - Af. 

f ID Mecliı relal Abd•mhat Han 
yıkıoda m•ml•k•timlH releeoktir. 

1 Birinciteşrinden itibaren 
ADANADA KART 
USULD KALKIYOR 

Ticaret Vekile- o:.=::x~ ~-:;:::-==========~- Bu itibarla, bal· 

tinden Vıliyete 'T' • t kalkan 0'~ma kın, eylOl - BI· 
yıpı'ao bir tami- 1. anzım sa ışı ~ - rioclteırin ., ••• 

i::!~'~a1:~::~:~· niyede 6 00 gram_ ekmek 40 ::: '°~:·~~-~~; 
birleri hariç, Ada· iptal olanmaı ıa· 
nada ve tanıim kuruşa satıl ıgor yarak atmamaları, 
1ahş1 yapılan di· =======::::;_...w iyi muhafaza et· 
ğer I' birlerde Birinciteşrinin 1 rinden ltıbaren kert meleri lbıaı~elmektedir. Ba kartların, ıerbett ek· 
uıalil kaldırılmaktadır. mek .. t11ları:ıda da, Belediyece alınacak tetblrlerin 

Adana belediyeıi, 'ıehrln ekmeklik baiday ihti tatbikiol kolaylaıtırmak mak .. dile kul :anılmatı mah-
yacını temin makaadile teıebbilılere l'İriımiı ve temeldir. 
hiç kimaenin ekm~kıiz kalmamuı için de alacaiı 

tedbirleri şimdiden tesbite bııılamııhr. 

Ôirendiiimize a-öre, Belediyemiz bui'day teda· 
rikinde zorloia döıtüğü takdirde, kendiıiae verilen 
aalibiyete dayAnarak, ıebrimizde kart nıolüoQ devam 
ettirebilecektir. 

Diier taraftan, tanzim 11tııı kalkan Seybana 
baih kuıılarda halk ekmek ııkınt11ı çekmet• bat 
laaıııtır. Oımaniyede 600 rrambk bir ekmejin 40 
knruıa 11tıldıiı bildirilmektedir. Kozan fırınlarında 
ekmek bulunmamakta ve bara balkı yiyecek •km .. 
iini Ceybandan tedarik etmektedir. 

Milli riıüdafaa 
tahvilleri 

_ 40 milyon llrahk birinci 
tertip dünben itibaren -- satıta çıkarıldı -

Ankara 15 ( a.a ) - Ba ta· 

babtan itibaren tedavüle çıkarılan 
ve satııı 00 EylOde sona erecek 
olan 40 milyonluk birinci tertip 
milli müdafa iıtikra:ı tahvillerinin 
satış nzlyeti atrafında alikadar 

makam ve müeueselerden aldıtımız 
malOmat, ilk filn olmasına ratmen 
halkımızın bu tahvillere blly6k bir 

allka goıtermiı olduiuna aolat
mı ktadır; 

llriıi mahfiller bu reğbetln 
vatanııaılarıo milli raüdafaa işlerin• 
deki fedıkirlık biılerini ve balkı· 
mtzın Comboriyet mallyeıine karfı 
olan itimadını göstermekte olınaıı 
bakımından büyük bir ehemmiyeti 
baiı olduronu bilbata t•barOz et 
tirmektedirler. 

Toros sel erlerinde 
gecikmeler önlenecek 
Toroı ıOrıt katarlarında ıon zamanlarda recikmeler olmaktadır. 

Devlet Demiryolları, hadutlarımııa rlrdikten ıonra bu katarların sefer 

lerini lotııama ıoknuıia karar vermittir. Bu ayın 20 ıiodeo itibaren 

Toroı katarları pazar ve çarıaaıba rGnleri ıaat 20,35 de Adaoadan 
kalkacak, puarteıl ve pertembe ıOnleri Nat 14,47 de Ankaray• vara· 
cakbr. 15,20 de Ankaradan hareket edecek Toroı katarlar1 nh ve 

cama ,.Onlwl 1aat 8,30 da Ha1darpatada balaaaoakbr. 

Mi 11 i 
piyango 

Dünkü çekilişte kaza· 
nan numaraları 

bildiriyoruz 
Milli piyaoıonan 11 locf ter• 

tip 2 inci çekilifi dün Ankarada 
yapılmııtır. Kazanan numaralar 
ıunlardırı 

25000 lira 
280189 

10000 lira 
178091,333818,349178 

5000 lirtı 
021517, 0)761':1, 1957j3. 260754, 
273099 

2000 lira 
013580• 056946, 087901 ' 090-487, 
110469, 175tı5, 189248 ' 212109. 
219698. 254362, 2640l7 • 307158, 
32.ı.538, 36L021, 363973 • 3727 J.7, 
380679, 

1000 lire 
001296 004382 006738 , 009S2S, 
014140, 015253 018977 • 03091?., 
036319, 06l40'~, 0670113 1 076689. 
09 ·951 100561, ıos5oı , ıusısıo. 
135832; 154882, 155522 • ı6080S, 
ın6~o 173445 200897 • 218771, 
219908 224028 216494 , 2J8)8l, 
246137 25~904 262290. 264131, 
293734. 2949oS. 328976 • 3'298lO, 
3367l5, 339732. 346055 • 353987. 
361256. 376550, 381349 ' 385674, 

500 lira 
Soa dört rakamı 4987, S784, 

milftür. Bir Ru zartılı treoi bomba 
bücamiyle tahrip edUaıiıtır. 

Volkof cepbeıinde bir çok 
tank tcıiıleri mavaff akiyetle neti· 

celeaea mevzıi bir teıebbiJı etoa· 

ıında tahrıp e Jılmııtar. l.ad->r• rö
lllaiJn cenıabunda İH dilfıaanıo ae,,. 
zıt bilcamlar1 müdafaa ate4lmia kar• 
111mda akim ka&mıttır. 

Düa rece Nvaı açakla11 M .. 
maoık he ıeııu ci.,arıodaki bava 

meydanlarıaı •iır çapta bomba 

ya;maruna tatmqlardır. 12 ey1Gl 
ile 14 eylal araııoda 227 R111 Ufa• 

İ1 dilfılrülmilıtilr. Ayoı mü..ı11et 
aarlıoda doi11 ceph•ıioda 2J açak 
lıaybeu .... 

Moıkova 15 (a.a) - Ba M• 

babkl Sovyet t .. &atu Kıtalarıaı• 
rec:eleyin Staliorratıa batuiıe bau 
ceaabıında ve Mıazadok bölreaiode 
~Uf.»enl• muharebeye devam et• 

mif tir. Ôteki cepbelwde ehemmi• 
yetli bit det11ııı.lık olmadı. Ra 
kavvetleri merkez cepho•İod• b&r 
ka14oayı &apıetaaıılerdır. 

Ankara 15 (Radyo l'azeteai) -
Stalinırat ıeoriuın 101.aıdarında 
yapılaa kanlı muharebeler, diin7a 
iiı'llıni ü:ıeraae çekea olaylardaa 
bıridir. Mıhvere ıöre, burada ka· 
aaoılacak bir zafor, doi• c:epbe

ıindeki harbin dÖullm noktaaarıa• 
dan 0111 olacaktır. Mıovw rad1o-

ıu, RGI makevemetioi övmekle 
beraber, Atmaa harp aa.ıdaeaiaıa 
lhtıioJüiıinil belirtiyor. 

lnl'ilia fa&eteleıi, Raalana ba
r•da birbiri ardınca l'•lea A&caaa 
bllcumlarına puıkilrt••l'e mavaftak 
old11klarını, bıuuıala beraber Sta. 
linıo t ta vaziyetin çok vahım o&· 
makta deva• ettiiıai bildiriyorlar, 
lo .. üa& rueteleraadea bir ıuam t 
R111Aara dala• faala y.rdımda baıaa 
mak l'•rektıjlDi tebartız ett1r1yor. 

Salihiyeıli Alm ıD mablıllerinla 
kanaatiue &'Öre, Stahı·fret mabare 
bel• IOD• ermek üı:eudır. 

9419 ile biten namaralar btf er 
1ilı: lıra alacaklardır. 

Diler llcramlgeler 

. Son Oç rakaaıa 801, 947 Ut 
bıte numaralar 100; ıun Oç raka 
IDı 952 fi• biten baınaralar SOa 
Son Oq rı ka111ı 057 098 H...a . . ~. 
&l'l, 830 ile ile biten namaralat 
20; ıon İki rakamı 3S ve Sl olaa 
biletler 10; aoa rakamı O ve 9 
olu biletler 3 lira alacaklardar, 
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M ftJJAOA 
Bu Akşam 

Harkulide Macımalarl dolu n sizi merale ve heyecanlar içeriı1iode 
bırakacak olac ve inemanın sevimli JÖN PRÔMIYFSI 

FAANCHOT TONE Taraf ndan ynratılan nefis bir film 

~IATEŞ KOŞusuı~ 
iLAVETEN: 

En güzel Şarkılı Şark filmi 

• PERi KIZI 
Türkçe Sö:ılü 

Türkçe Sö:ılü oe Şarkılı 
................................................... 

PEK YAKINDA : 
Altın sesli sevimli GLORIA JEAN 

.q YAŞASIN SAADET IJ
Filminde 

Belediye riyasetinden: 
1 - 28-7-942 tarihinde ihale edilmiş \'e kati teminatı verilme· 

di;i ribi mukavele•i d:ıhi yapılmadığından feshedilen parklar için 100 
metre 1/ J 4 inçeslik ve kanara için 75 metre l/ inçeılik. telli lhtik 
hortum telr.rar açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1 1/4 inçeslik hortumun beher metres\nio muhammen bedeli 
850 kuruş ve bir inçeslik hortumun beher metresi 750 kuruş olup mu· 
vakkııt teminatı yüzde 7,) besabile 10:1 lira 90 kuru~tur. 

3- ihalesi eyloluo 22 inci salı günü saat onda belediyo dairesinde 
• belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ayni gün ve sıoatta yatarmış oldukları t'miııat malt 
buzlarile belediye encümenine ve şartnameyi 2örmek i.tiyenlerin her 
rün belediye muhasebesine mür~caatları ilin olunur. 2467 

6-11-16-20 

inşaat yapt1ranlara - ---80 bin kadar eski biiyüklükte yapt tutlası nezdinizdc 

mevcut bulunmaktadır. isteklilerin Arıkoğlu kardeşler Ti-

carethanesine müracaatlara. 2490 12-13-15-16-17 .. 18 

inhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

Ceyhan Şimcndif er istasyonundan Kozan inhisarlar idare· 
si ambarına 942 mali yılı içinde naklolunacak tahminen (500) 
ton tuzun mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zarfın· 
da taşınması 23 9/9-12 tarihine kadar 20 gün müddetle Ada
na inhisarlar Başmüdürlüğünde, Ceyhan ve Kozan inhisarlar 
idaresinde mevcut şartnamesi Mucibince eksiltmeye konul· 

muştur. 
Taliplerin 23 9-942 Çarşamba günü saat 14 de yüzde 

7 buçuk güven parasiyle birlikte Ceyhan inhisarlar idaresine 
müracaat etmeleri ilin olunur. 2482 10-13-16 ................. .,.. ...................................... ... 

Ademi iktidar ve BelgevşekliQine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile sebllr Her eczanede bulunur 

S. ı-e 1. Muaflenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
Posta Kutusu lOS .................................................... ___ 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan: 

1- 3500 kilo koyun eti açık eksiltme ile satın alana· 

caktır. . ıısoo l' 
2- Muhammen bedrlı J ıra ilk te'minatı 262 lira 

elli kuruştur. . .... 
3- ihalesi 28ı9/942 pazartesı gunu saat 10.30 da ya-

pılacaktır . .. k . d 
4- Evsaf ve şartnamesi bergun omsıyon a görlllebilir. 
5- isteklilerin belli gün v~ sa~t.te ilk te'mina~an ile 

birlikte Adana askerlik dairf'sindeıc satınalma komııyonuna 
müracaatları ilin olu:ıur. 2495 12-16-22-26 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Haıtalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki S numarah 

muayene b11n°.ainde kabul eder. 

BUGON 

Yüksek Ziraat entitüsü veteriner 
fakültesi as kert kısmının kayıt ve kabül 

şartlan 
1 - Ankara yilksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 

askeri kumına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek
iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
şartlan haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 
B) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkülleri ve sıhbatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
O) Tavar ve harekitı, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - ısteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağ

lamaları lazımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddak sureti. 
B) Sıhhati hakkında tam t~ekkülü askeri hastane rapo· 

ru ve aşı kiğıdı. 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk şabadetnamesi veya tas· 

tikli sureti 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali· 

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik· 
ten tastikli teahbüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek is· 
terse okulca t&hakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çupınma
ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten lastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez· 
den evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı· 
karılır. Ve okul masrafları velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubele
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük
sek Ziraat Enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe lmirli
ğine gönderilecektir. Müracaat müddeti Eyıulün 25 ine ka· 
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ve kabul edilenlert- müracaat ettikleri asker· 
lik şubeleri ile tebliğat yapılır. 

2395 18-21-25-28-1·4·8-ll-13·18 

:Koşunuz!.. Kosunuz •• 
ÇUKUROVA GiŞESiNE 

• • 1 
1 

• 
' 

Zengin OOmak 
D a 

Dsteırsenoz 
Gişemizden bir bilet alırsanız mutlaka 

zengin olursunuz 

DIKKA Ti DIKKA Ti Çekili' 15 EYLÜL 
ADRES: Asfalt cadde Dörtyol ağzında (ÇUKUR- ı 

OVA GiŞESi) Necnp Ozyazgan 

Maraş As. Satınalma Komisyo
nundan: 

1- Kapalı zarfla 63 ton sığır eti satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 28350 lira ilk teminatı 2126 

lira 20 kuruştur. 
3- Kapalı zarfla ihalesi 7/1. Teşrin. 942 Çarşamba gü 

nü saat 16 da Merkez K. binasında ıatınalma komisyonunda 

yap alacaktır. . 
4- isteklilerin teklif mektupları ihale saatmdan bır ıa-

at evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 
5 - Şart ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 

2505 16-20-25-30 

Kız Enstitüsü Müdürlüğilnden: 
Enstitü ve Akşam Kız Sanat okuluna talebe kayıt ve 

kabul olunmaktadır. fık okul mezunları Enstitü birinci, or 
ta okul mezunları ihzari dördüncü sınıfa kabul olunurlar. 
Orta okullarda eleme ve sözlü imtihanlarda kazanamıyan 
talebenin de kayıt ve kabulü yapılmaktadır. Bu husuıtaki 
şeraiti öğrenmek için okul idaresine başvurmaları. 

2504 16-17-18 

Tarsus Satınalma 
Komisyon Riyase
tinden: 

31/ Aiuıtoı 942 tarihinde iha 
le edileceği Burün Gazetesinin 
14-18-22- ve 26 Ağuıtos 942 

IS& 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL 

tJ. Nttrlyat MOdürüı Avukat 

nushalarıoda kapalı zarfla müna· 
kasaya konulan 200 toa samana 
talip olmadıiındao ayni tartlar 
dahilinde aç.k eksiltme ile 22 ey 
lül 942 sali a-üoü ıaat 11 de iha 
lesi yapılacalttır. Taliplerin komls 
youa müracaatları ilin olunur. 

2508 

Rifat Y AVEROCLU 

Bııaldıjı yır : 11UG0N t.1atlıMtı 

16 EylOI 1942 

ASR Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
F ransova Joıefin şaltaaabnda, valslerin ve eilencelerio 

merkezi olan viyanada: 

ViY ANA AŞIKLARI 
ROBERT YONG - HELEN GILBERT 

PEK YAKINDA: 
Lakoorayı yaratan büyük artist Miki Rone'in yarattıj'ı 

fevkalade şaheser 

KELEBEK 
Maraş As. Satınalma Komisyo
nundan: 

1- Kapalı zarfla 63 ton koyun eti satın alınacaktır. 
2- Muhamm~o bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 

7 S kuruştur. 
3- Kapalı zarfla ihalesi 7. 1.Teırin. 942 Çarşamba g il 

nü saat l S de Merkez K. binasında satın alma komisyonun 
da yepılacaktır. 

4- lıteldilerin teklif mektuplara ihale saatmdan bir sa· 
at evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

5- Şart ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. 
2506 16-20-25-30 

Türk parası kıymetini koruma 
Hakkındaki 12 numarah kararname· 

nin tadiline dair karar 
Madde 1 - 23-11-1937 tarih ve 2-7-7695 sayılı Türk parası 

kıymetini korama hakkında 12 numaralı kararnamenin 8 inci maddeıi 
afaiıda yazılı ıekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8 - Bankalar Türk parHı olarak yapılan tevdiatı müsaa· 
desiz, hiç bir suretle ecnebi para11oa tahvil edemezler. ' 

. lkaı;ııet1ribı Tür~iye dı~mda bulunan hakiki ve hükmi ıahıılar Tür· 
kıyedekı mallarının ıratları ve satış bedelleri, sermaye ve ~tirik bi11e· 
lerinin relirleri ve Türk parasiyle olan her nevi mevcutları ve alacakları 
ve yerli ve ecnebi menkul luymetleri blokedir. Muayyen bir bankaya 
yatırılması kanun ve kararnameler iktizasından bulunan m~baliğ ile Tür· 
kiye'de yapılacak masraf ve mübayaaları karşılamak üzere hariçten 
fÖnderilen sorbeıt dövizlerin satışından mütehauıl para\ar blokaidan 
müsteınadır. 

Hariçte bulunan hakiki ve hükmi şahısların Türkiyedeki bloke ala· 
caklarmı istifa ve meokul kıymetlerini tesellüm edecek şahıslar kambi· 
yo mürakabe mercilerinden mütaade alarak Tür.le liralarını istifa tari· 
hinden itibaren bir ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Merke:ı Banlcaı11n11 
ve menkul kıymetleri tesellüm tuihinden itibaren ayni müddet içinde 
diledikleri bir bankaya tevdie mecburdurlar. 

Türkiyedeki hakiki ve hükmi 4ahıılar tarafından Türkiye haricid•~ 
bulunan hakiki ve hükmi 1ahıslar lebioe Türk liraıı üzerinden kred• 
açılamıyacağı 1ribi tevdiat da yapılamaz ve Türkiyede bulanan ecnebi· 
lere biç bir suretle Türk parasiyle ikrrzatta bulunulamaz. 81Z1 istiıo•I 
ve husaıi hallerde bu şelulde kredi lr.üşadı ve ikraz yapılması MaliY' 
Vekaletinin ve tevdiat fcra11 da kambiyo milrakabe mercilerinin me:ıo· 
niyetine baihdır. Hariçteki firmalar lehine teminat olarak Türkiye'dekİ 
bankalara yapılacak tevdiat kambiyo mürakabe mercilerinin müıadeıio• 
tabidir. 

Bloke para ve menkul kirmetlerio Türkiye dahilinde istimal şekilletl 
Maliye V ekiletlnce bir talimatname ile tayin olunur, 

Bu nevi paraların harice çıkarılma11 aşaiıdaki malların ihracı ıor•· 
tiyle mümkündür. Bloke paraların transferi hakkıodakf mukavele "' 
anlaşmalar bükümleri mahfuzdur. 

1 - Anason 
2 - Sün1rer 
3 - Yabani domaz eti 
4 - Yq sebze 
5 - Kök boya 
6 - Halı 
7 - Lilletqı 
8 - Tütün ( 1937 V6 daha evvelki Hneler mahııulü 
9 - Yaı meyve 

10 - Çöven 
11 - Şarap 
12 - Likör 
13 - Gülyağ 
14 - Cebri 
15 - Madeu ıuyu 
16 - Zımpara cevheri 
17 - Prina küspeıi 
18 - Kuru üzüm ( 1941 mahaulü ) 
19 - Fındık ( 1940 ve 1941 yıllarına ait ) ~,. 
Yukar1da yazılı mallar ( bizalarıoda husuıi kayıt buhınanlar b~ J• 

yıtlarla mukayyet olmak üzere ) miinhaairan ecnebi şahısların tibh~ 
ni taşıdıkları veya ikametgahlarının bulunduio memleketlere ve •• , 
yesi kısmen veya tamamen ecnebi ıirket ve mfieaseselerin var it•_.,. 
merkezlerinin yokta biı!4edarlarmın ikametgiblarının bulunduiu •-' 
ketlere Maliye Veklletinln müsadeaiyle ihraç edilebilir. ııııı' 

Ba memleketler klirinrli veya benzeri bir anlaşma ile baih b'i11ı
doğumaz memleketler olduğu takdirde ihraç edilen mal bedell~,,to 
ldiriug, takas veya kayıt harici bırakılacaiJna dair bu memlek•~11,-· 
alikadar resmi müeueHltrinden müsaade iıtihsal edilmeai ve bil " 
adelerle Maliye Vekiletloe müracaat olunması lazımdır. ,,f· 

lbraç edilecek malların navlun, sigorta, komiıyoo ıibi ihraç JIJsl #' 
lara alakadarlar tarafından bu malların traoıferinden elde edilecek 
vfzlerle mevrldde ödenir. ,t_.if 

Herhanıi bir memlekette husuıi takas hesabımızda teraküOJ ıı;; 
mühim miktarda mebalii bulundaiu ve o memleketten ithalitıD '_,.,. 
miyetli surette a-üçletmiş oldoiu 2-15843 ı~yıla kararnamenia6ıa'1 ,,fıtı' 
desi mucibince milteşekkil ( ticari tediyelerı taazim komitesi ) .ı-•''°' 
dan tlyia ve tesbit edildiii hallerde yukarıda yazılı malların '"'t•"" 
müNade edilmeyip bo nevi paralann o memlekette açılmıı haııdi lıt• t 
bHabımızda makayyet mebaliiden. mahsubu suretiyle transferi r•t1

1,.-~ 
Muvakkat madde - Neztlerınde bloke para ve menkul jtı' 

bolanan hakiki ve h6kmi t•hıslar bu kararnamenin neıri taribicıd•~,~ 
baren bi! ay. içinde kambiro mürakabe mercilerinden müıaa~ blO~~ 
bloke Turk lırala!ını T~rkıye ~umhuriyet Merkez Bakasın• "' ,, fi• 
menkul kıymetler• de dıledık.lera bir bankaya tevdie mecbardotla ,.. ... ~~ 
len bankalarda. bl?ke bu!unao mebaliğio Türkiye Cumhuriyet ;,tilı" 
Baok11ına tevdı lçao kambıyo murakabe mercilerindea milı .. d• 11 
line lüzum yoktur. ~ k p1,'',. 

Madde 2 - 23-11-1937 tarih ve 2-7695 sayıla :ı-u~ _.d~ 
kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı kararnamenin 31 ıcı2'-ı45 
siyle 23-10-1940, 28-4-1941, 15-7-1941 tarih ve 
2-15663, 2-16202 sayılı kararnameler kaldırılmıştır. , 

Madde 3 - lıba kararna1De nqrt tarihinden muteberdır. orJ•'' 
Madde 4 - Bu kararnamenin icrasını Maliye VekiH 

7
••111 
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